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ה חלטה  -צו
בפני בית הדין בקשת שגרירות ארצות הברית בישראל לאשר אמינות תעודת גירושין של
בני הזוג ]ה'[ ] -ג'[ ת"ז ] [...ו]ר'[ ת"ז ] – [...מס' התעודה ].[...
מעיון בתיק עולה כי התעודה שהוצגה הינה מזויפת לחלוטין ובני הזוג הנ"ל לא התגרשו
ומספר התעודה המוזכר שייך לבני זוג אחרים.
אמנם קיימת תביעת גירושין של הצדדים מתאריך כ"ד בשבט תשנ"ד ) (10.2.1999אולם
בני הזוג הנ"ל הזניחו את התביעה ולא התגרשו.
עוד עולה כי בני הזוג הנ"ל נרשמו במשרד הפנים כגרושים על סמך תעודה זו .תאריך
הגירושין שנרשם הוא י"א בתמוז תשס"ד ) (30.6.2004בעוד שהתעודה המקורית הופקה רק
בשנת  2007וקיימים עוד כמה וכמה סימני זיוף נוספים שאין כאן המקום לפרטם.
כמו כן מסמך הנושא כותרת "מעשה בית דין" מזויף לחלוטין.
מבירור ברישום כניסות ויציאות ,עולה שהגבר עזב את הארץ בתאריך כ"ג בחשוון תשע"ב
) (20.11.2011והאשה עזבה את הארץ בתאריך י"ז בחשוון תשע"ד ) (21.10.2013ומאז לא
נרשמו כניסות.
לאור האמור ,בית הדין מחליט כדלקמן:
 .1מכיוון שבני הזוג אינם בארץ ,המזכירות פטורה מחובת יידוע החלטה זו בהיעדר כתובת
מסודרת ,אולם שמורה לבני הזוג זכות הטיעון לפני בית הדין בעתיד ,וזאת למרות שלכאורה יש
בסיס להניח שהם יודעים על דבר התרמית וההונאה.
 .2תעודת הגירושין ומעשה בית דין הנושאים את שמותם של בני הזוג ]ה' ג'[ ת"ז ] [...ו]ה'
ר'[ ת"ז ] – [...מס' התעודה ] [...מזויפים.
 .3אשר על כן הצדדים נחשבים במעמדם כנשואים ובית הדין מורה למשרד הפנים מרשם
האוכלוסין חיפה ,לשנות את מעמדם של בני הזוג מגרושים לנשואים ,תוך מתן דיווח לבית הדין
על הביצוע.
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 .4ניתן להעביר תוכן החלטה זו לידיעת שגרירות ארצות הברית בישראל ,כתשובה
לבקשתם וזאת בהתאם לסעיף רו ) (2לתקנות הדיון.
 .5בית הדין מעביר החלטה זו למשטרת ישראל – תחנת חיפה ,לפתוח בחקירה בגין תרמית
זו ויש לראות בהחלטה זו משום הגשת תלונה.
 .6בית הדין מעביר העתק החלטה זו לידיעת משרד החוץ – המחלקה לשירותים
קונסולריים.
 .7יש להעביר את פרטי המקרה לידיעת הנהלת בתי הדין והמחלקה המשפטית.
ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.
ניתן ביום כ"ז באייר התשע"ז ).(23/05/2017
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